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CONSELL DE BARRI DE LA SAGRERA - RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA  

12 de desembre a les 18:30 hores 

Casal de barri La Torre de la Sagrera 

 

Assistents 

 

Vicepresident: Josep Maria García 

 

Consellers i conselleres 

Gerard Sentís. Conseller Tècnic del Districte de Sant Andreu. 

Elvira Juncosa. Consellera GMD BenC 

Antonio Fortes. Conseller GMD PSC  

Marcos Rodríguez. Conseller GMD Ciutadans. 

Carles Rodríguez. Conseller GMD ERC. 

Anna Satorra. Consellera GMD JxCat 

 

Tècnics i tècniques Municipals  

 

Mireia Rossell. Departament  Espai públic  

J. Manel Homdedeu. Direcció de Serveis a les Persones i el Territori 

-Albert Martín, Democràcia Activa 

Lucas M. Martínez. Direcció de Serveis a les Persones i el Territori 

 

Assisteixen representants de les següents entitats 

 

Associació de Veïns La Sagrera 

Comissió de festes de la Sagrera 

 

Assisteixen al voltant de 50 persones en el moment de màxima afluència. 

 

Ordre del dia 

1. Presentació del nou equip de govern 

2. Repàs de temes del barri 

3. Informació i calendarització Pla d’Actuació del Districte 

4. Precs i preguntes 
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1. Presentació del nou equip de govern 

El conseller tècnic es presenta i saluda als assistents. Excusa la presència de la regidora 

per malaltia i presenta als nous components de l’equip de govern i a l’equip tècnic 

present. També excusa la presència de la gerent per coincidir en un altre acte. 

El vicepresident saluda als assistents, explica que aquest és el seu últim consell que 

exercirà funcions de moderador. Recorda que s’ha de renovar el càrrec i encoratja als 

presents a que surten nous candidats. També mostra el seu malestar per la manca de 

cartells anunciant el consell de barri. El conseller tècnic explica que ha hagut canvi 

d’empresa distribuïdora dels cartells i no han fet de forma correcta l’encàrrec. Es pren 

nota de cara a les properes convocatòries per assegurar una distribució adequada. 

2. Repàs de temes del barri 

La consellera de barri fa un repàs i informa sobre els següents assumptes relacionats 

amb el barri: 

-Millores en el Parc de la Pegaso (paviments i jardineria, millora del sistema de rec, 

retirada d’arbrat en males condicions i limitar l’accés a la zona de la pradera). També 

s’ha implantat un joc singular, en el marc del Pla del Joc a l’ Espai Públic, un pop amb 

elements marins al voltant. El projecte va ser fruit d’un procés participatiu amb els 

infants de les escoles dels voltants  

-Obres Berenguer de Palou – Gran de la Sagrera – Garcilaso: Han començat el 14 

d’octubre. Es va fer una sessió informativa el 24 d’octubre. Les obres tenen un 

pressupost de 6,9 milions d’euros i es preveu que acabin al primer trimestre de 2021. 

Les obres  són per urbanitzar aquest entorn, millorant l’accessibilitat i assegurar la 

continuïtat entre carrers. Les obres del carrer Gran de la Sagrera (entre Costa Rica i 

Garcilaso) inclou la renovació del pas de vianant amb una vorera al costat de mar de 5 

metres d’amplada. El carrer Berenguer de Palou es renovarà completament entre 

Garcilaso i Ferran Turné, amb una vorera al costat muntanya d’amplada variable entre 

4,7 i 7, 2 metres i al costat mar amb una vorera de 4 metres.  A més s’habilitarà un 

carril bici bidireccional separat de la calçada. 

Per facilitar la mobilitat peatonal s’habilitarà un vial que connectarà el carrer de Josep 

Estivill amb el carrer Garcilaso a l’alçada de Berenguer de Palou. I s’obrirà un vial que 

connectarà els carrers de Garcilaso i de Clara Zetkin per l’esplanada que hi ha 

actualment a l’est de Berenguer de Palou. 
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-La font de Can Gaig restaurada es retornarà al seu lloc original 

-Carrer Pegàs. El 30 de setembre va acabar la primera fase quedant obert al trànsit 

Torroella de Montgrí, Portugal i part del carrer Pegàs fins a Pacífic. Es van pavimentar 

les voreres durant l’agost i setembre del carrer Pegàs 

-Poliesportiu Camp del Ferro: Les obres es preveuen finalitzar el 24 de desembre. 

Respecte a la gestió, s’informa que han hagut 3 recursos que han sigut desestimats. Es 

preveu adjudicar el concurs a finals de gener 

-Meridiana: properament s’aprovarà el projecte de pacificació des de Navas fins a 

Fabra i Puig. Abans es constituirà la taula de seguiment del projecte de transformació 

-Tallers TMB:  S’està treballant amb TMB per la retirada de la teulada de fibrociment 

dels tallers. S’ha contractat un expert per tal d’iniciar el pla de treball i el posterior 

concurs per a la retirada. Durant el mes de febrer es convocarà a una reunió 

informativa explicant el procés. La part més propera a l’escola l’ Estel es retirarà quan 

el centre estigui tancat. La coberta serà substituïda per una altra. 

-Projecte de dinamització quioscos: Des de l’ Ajuntament s’està treballant amb un 

projecte amb la cooperativa d’inserció laboral amb  persones amb diversitat funcional 

DIVERS COOP, per tal de reobrir els quioscos actualment tancats a la ciutat. 2 són al 

districte i 1 a la Sagrera (Meridiana/ Pegàs) 

-Protocol de Festa Major – Barcelona antimasclista. Es valora positivament la 

intervenció feta durant la Festa Major de la Sagrera. Es va interactuar amb 560 

persones 

-S’informa que entre el 21 de desembre i el 5 de gener hi haurà afectacions a les línies 

3 i 4 de rodalies de Renfe 

 

3. Informació i calendarització Pla d’Actuació del Districte 

El conseller tècnic explica el significat del Pla d’Actuació del Districte com el full de ruta 

del govern municipal per al nou mandat. Just ara comença el procés d’elaboració del 

Pla d’Actuació del Districte 2020-2023, i cap a finals de febrer o març es presentarà la 

proposa base en un Consell de barri monogràfic. També hi haurà espais de treball 

sectorials d’àmbit de districte. 
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Per la seva banda, el tècnic de participació explica que hi haurà àmbits temàtics 

descentralitzats en diferents barris, i que tot el procés es farà de manera participada i 

amb dinàmiques actives de debat en grups reduïts. 

 

 

4. Precs i preguntes 

 

A continuació, s’obre un torn d’intervencions dels veïns i veïnes presents, que 

formulen diverses queixes, comentaris i propostes. 

 

Algunes de les intervencions tenen resposta immediata a la mateixa sessió, i altres es 

remetran als departaments i serveis municipals corresponents.  

 

 

Preguntes / Comentaris Respostes 

Veí de l’ AVV explica que en la revista de 

l’associació tots els veïns i veïnes podran 

trobar en detall la informació de les obres 

explicades per la consellera 

 

Sr. García mostra la seva inquietud de 

l’estat del carrer Hondures. Explica que és 

un carrer que fa molts anys que no 

s’urbanitza i que fa 4 anys el Districte va 

fer una proposta de millores. Demana 

que s’intervingui. 

Es pren nota i s’explica que es situarà 

dintre de les propostes del PAD subjecte 

a les possibilitats econòmiques 

Un veí es queixa de que sempre s’intervé 

a nivell municipal més ràpidament al barri 

de S. Andreu 

 

Sr. Barbero demana informació de la font 

de Can Gaig . També demana que es 

pressioni a la Generalitat per tapar el 

macropou i vol saber quin projecte hi 

haurà després. Recorda que l’estació de 

la línia 4 ja està acabada. Pregunta per 

quan es farà la continuïtat de la plaça 

Cove per accedir al poliesportiu de Camp 

del Ferro 

Es torna a recordar que es restaurarà la 

font. I des de l’equip de govern s’instarà a 

la Generalitat. 

Respecte a la plaça Cove es situarà dintre 

de les propostes del PAD subjecte a les 

possibilitats econòmiques  

Sra. Ventura demana que es busqui un 

altre sistema pel cobriment de sots amb 

xapes de ferro. Diu que coneix una veïna 

que ha hagut de marxar de casa seva per 

no poder afrontar el pagament del 

lloguer. I per últim insisteix en saber com 

es posarà la font de Can Gaig donat que 

va ser bandalitzada 

Es pren nota respecte al sistema. 

Respecte als problemes per afrontar el 

lloguer es posa a disposició l’ Oficina d’ 

Habitatge del Districte. 

I es torna a explicar que la font hi serà 

restaurada 

Sr. Carrillo es queixa de l’estat del Parc de 

la Pegaso. Fa incidència al passatge entre 

Es pren nota 
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Portugal i Rovira i Virgili tot just davant de 

l’escola bressol, el qual està en mal estat , 

ple de sots. També dintre del parc hi ha la 

zona de la “pradera” que s’utilitza de 

forma incívica per a gossos 

Sra. Herrera es queixa de que el 16 de 

desembre de 9 a 19 hores es pavimentarà 

al carrer Pegàs / Portugal impedint durant 

tot el dia entrar i sortir a la zona 

d’aparcament. Diu que s’ha informat molt 

poc i no s’ha donat alternativa 

La responsable d’ Espai públic explica que 

és molt difícil trobar alternativa per 

tothom i que el paviment es farà molt 

ràpid per minimitzar les molèsties 

Sr. Matas planteja el problema de l’ 

amiant. Informa que des de la FAVB s’està 

treballant per conscienciar sobre la 

problemàtica. Demana que es faci un 

cens i que es faci una comissió de 

seguiment amb experts. Informa també 

que properament es farà una xerrada des 

de la FAVB 

El conseller tècnic comparteix la 

reivindicació i s’informa que l’ 

Ajuntament està treballant en un pla a 

nivell de ciutat 

Sr. Escofet demana que es posi un mirall 

parabòlic al carrer Gran de Sagrera 194-

200 a la sortida del pàrquing, donat que 

quan es posen cotxes de la GU dificulten 

la visibilitat 

Es pren nota 

Sr. Estevez vol saber de qui és propietat el 

terreny al costat de les monges al costat 

de la font de Can Gaig 

Es pren nota 

Sr. Izquierdo demana un canvi de situació 

del contenidor de l’orgànica a Pacífico – 

Antonio Ricardos. També demana que es 

posin bancs més alts a la mateixa zona. 

Explica que hi ha una senyal de gir 

obligatori que no es veu massa. I que hi 

ha una terrassa al final de Garcilaso que 

caldria revisar. I per últim denuncia els 

sorolls dels assajos de tabal a l’escola 

Congrés Indians 

Es pren nota de les seves demandes . 

Respecte als assajos s’explica que només 

assagen un dia i que acaben a les 21 

hores 

Sr. Vera del AEIG Pau Casals mostra la 

seva preocupació per les obres i la 

possible pèrdua d’espais al recinte del 

casal de barri especialment per activitats 

amb infants. Demana que es posi una 

font  

Es pren nota respecte a la font, tot i que 

s’explica que no hi haurà pèrdua de 

massa espai 

Sra. Rosa denuncia que es juga a futbol a 

la plaça Masadas i que els propis pares no 

diuen res als seus fills 

La consellera explica que s’està treballant 

amb el pla de BCN ciutat jugable. No es 

posarà cartell però s’avisarà a la GU per a 

valorar-ho 
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Sr. García planteja que amb el projecte de 

la Meridiana hi ha moltes bicicletes i 

patinets. Demana informació per a la 

comissió de seguiment 

S’enviarà les ordenances de mobilitat 

referents a la comissió 

Un veí es queixa de la cadència del 62 el 

qual ve cada 30’ i de dos en dos 

Es pren nota 

 

 

Sense més assumptes que tractar, la sessió finalitza quan són les 20.15h. 


